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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe  

(druk nr 228) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy, jak wynika to z uzasadnienia do poselskiego projektu ustawy, jest 

uporządkowanie rozwiązań dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów 

Państwowej Agencji Atomistyki (zwanej dalej „Agencją”) oraz Rady do spraw 

Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (zwanej dalej „Radą”). 

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe modyfikuje zasady 

powoływania wiceprezesów Agencji oraz powoływania i działania Rady, w tym ustalania jej 

składu. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 

– Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.) wiceprezesów Agencji powołuje 

i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska (zwany dalej „ministrem”) na wniosek 

Prezesa Agencji. Przedmiotowa nowelizacja przewiduje, że minister może odwołać 

wiceprezesów bez konieczności wystąpienia ze stosownym wnioskiem przez Prezesa 

Agencji. W myśl uzasadnienia do projektu ustawy zmiana w zakresie art. 109 ust. 3 

ma na celu zapewnienie ministrowi narzędzi do odwołania wiceprezesów Agencji 

w przypadku nieobsadzenia stanowiska Prezesa Agencji. 

Ustawa wprowadza ponadto nowe uregulowania w odniesieniu do sposobu 

powoływania składu i ustania członkostwa w Radzie. Modyfikuje się tryb powoływania Rady 

poprzez uwzględnienie roli ministra. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami to minister 

będzie powoływał członków Rady, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji. Powołanie przez 

ministra przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, a także odwołanie 

członka Rady nie będzie wymagać zasięgnięcia opinii Prezesa Agencji. Jednocześnie dodaje 
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się ust. 5a w art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe określający 

przypadki ustania członkostwa w Radzie (odwołanie, pisemna rezygnacja, śmierć). 

Ustawa przewiduje wygaśnięcie kadencji aktualnego składu Rady z dniem jej wejścia 

w życie (art. 2 noweli).  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.  

Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej 

(druk sejmowy nr 570). Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się 

w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja wprowadziła 

do projektu poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym (druk sejmowy nr 622). 

W drugim czytaniu nie zgłoszono żadnych poprawek. 

III. Uwagi szczegółowe  

Zgodnie z art. 2 kadencja dotychczasowej Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego 

i Ochrony Radiologicznej, w składzie ustalonym na podstawie dotychczasowego art. 112 

ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, wygasa z dniem wejścia w życie 

niniejszej nowelizacji.  

Należy podkreślić, że I kadencja Rady powołanej zarządzeniem Prezesa Państwowej 

Agencji Atomistyki z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw 

Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej upłynęła z dniem 2 lipca 2016 r. 

Do chwili obecnej Prezes Agencji nie powołał nowego składu Rady na kolejną 4 letnią 

kadencję. Rozważenia wymaga czy, mając na uwadze zaistniały już brak ciągłości 

w działaniu Rady, istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo powołania przez Prezesa 

Agencji – w okresie pomiędzy dniem dzisiejszym, a datą wejścia ustawy życie – Rady na 

kolejną kadencję. W przypadku negatywnej odpowiedzi na postawione powyżej pytanie 

przepis art. 2 ustawy straciłby aktualność.  

W pozostałym zakresie ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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